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 ٣

                                         461 ا# ا��'*5 ا��'�4
  آ��9999 ر�9999 ��9999ں روزہ رآ��9999ے آ9999; آ�>�9999A ;9999ص �?9999�0< =>9999; ہ9999ے ؟    

  : ا�-*) #

  : اول

��ہ ر� ان '��< وا�ے �ہ���ں ��ں Hے ا�G ہے �5 آے �!E0F ����9ن �91رى                 

  : ��FK; ہے

"   ;99Hں ا���99; آ99ے ہ�99ں آ!�99ب ا# �99FK #�99 ا��N�  99ے اس .99ےH دن P99� 99ےH دن

=H*�ن و ز��5 آ� S�)ا آ�� ہے �ہ���ں آ; FK)اد �1رہ ہ�ں، اور ان �9�ں 9Hے �9Qر              

'��99< وا�99ے ہ99�ں، �ہ99; در99H< اور ,99-�+ د�599 ہ99ے، 499K ان �ہ���99ں �99�ں ا�99Sے   

   ). ٣٦ :ا�!�1ۃ"(��.�ں 40T �S .ہ آ�و 

  : اور '��< وا�ے �ہ��ے �ہ ہ�ں

  . ر�، ذوا�FN)ہ، ذوا�-(ہ، اور �-�م

اور 1^�رى و �406 ر'*ہ4 ا# .ے ا�1 1[�ہ ر\; ا# ��FK; ]�ہ Hے ')�Z 1��9ن    

  : آ; ہے آہ ر�Hل آ��4 ,0; ا# ]0�ہ و40H .ے ������

 "                 �9K 5�9K ،ں�ر '��< و ادب وا�9ے ہ9�Q ےH ں�ں، ان ��ے ہ��ں �1رہ �ہ�ل ��H

ور ذوا�FN)ہ، ذوا�-(ہ، اور �-�م، اور �9?� آ�9 ر�9 ��9 �*�9دى ا               : �606_ ہ�ں 

  " �F`�ن آے در���ن ہے 

 �`*. Z�(' 1^�رى +�-, )٤٦٦٢ (  �`*. Z�(' 406� +�-, )١٦٧٩ (  

  : ان �ہ���ں آ� دو و�ہ�ں آ; �S ��1 '��< وا�ے �ہ���ں آ� .�م د�� f�� ہے
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 ٤

 ان �ہ���ں ��ں د�*H 5ے ��g آ�.� '�ام ہے، ��[5 ا�f د��9A 5*9د ا1!9)ا                  - ١

  . آ�ے h<�� �K ہے

 69�1`< ز��9دہ     ے آ9  ہ ��ں '��< �S��ل آ�.; دو�9Hے �ہ��9        �ں آ��.[ہ ان �ہ��   - ٢

  . �)�) ہے

اور ا99H; �99�ے ا# 99H`-�.ہ و��99FK; .99ے ہ*99�ں ان �99Qر �ہ���99ں �99�ں ��F,99; آ99ے   

  : ارK[�ب Hے ا�!��ب آ�.ے آ� '[4 د�!ے ہ�>ے ������ ہے

     )٣٦:ا�!�1ۃ"(4K ان �ہ���ں ��ں ا�S; ��.�ں 40T �S .ہ آ�و"

]k99وہ j�991; �ہ���99ں �99�ں �F� ;99�1,99; آ�99 ارK[�99ب آ�.i�'  �99.[99ہ ان �ہ���99ں آ99ے 

  . '�ام ہے، ��[5 ان �ہ���ں ��ں اس آ; '��< اور �1; ز��دہ �)�) ہے

  : FH)ى ر'*ہ ا# ��FK; آہ!ے ہ�ں

  . "4K ان �ہ���ں ��ں ا�S; ��.�ں 40T �S .ہ آ�و"

        ��9FK #ہ�9، اور ا ;K�9� �9فm ;9�9ں آ���91رہ �ہ ��ہ ا'!*�ل ہے آہ اس آ; \*� ;

                      ;9�S9ہ آ9ہ وہ ا��9�1>; ہ9ے، اور  ��9)NK ;9ہے آہ اس .ے ہ; 9�1)وں آ ��ن آ��ے 1.

]*�9 ا# ��9FK; آ99; ا�m]9< و ����99.`�دارى اور اس آ9ے ا.�F��9ت آ�99 �9[� آK�99ے       

ہ�>ے ز.)f; �691 آ�9�ں، اور ا9Hے 9�1)وں آ9; �0�9-!�ں �9�ں �691 آ�9�ں، �ہo9ا                       

  . اس ��ں 4K ا�S; ��.�ں 40T �S آ�.ے Hے ا�!��ب آ�و

ر �ہ �1; ا'!*�ل ہے آ9ہ \9*�� ان �9Qر '��9< وا�9ے �ہ���9ں آ�9m ;9ف �K�9;           او

ہ�، اور �ہ ان آے ��ے ان �Qر �ہ���ں ��ں �9m ;,��Aر 490T �9S آ9ے ارK[�9ب                     

آ; .ہ; ہے، '�i.[9ہ ہ�9 و490T >9j آ�9.ے آ9F.�*� ;9< ہ9ے، اور ان �9Qر �ہ���9ں                    

  ا.!ہ; . ��ں 40T و j�1 4!H; �ہ���ں آ; �1`6< ز��دہ �)�) ہے
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 ٥

   ). ٣٧٣( K&6�� ا�F6)ى : ��ںد�[

  : دوم

اور ��ہ ر� ��ں روزہ رآ��ے آ9ے �!h9f E90Fارش �9ہ ہ9ے آ9ہ .`9; آ�9�4 ,09;                         

 آ69;  ے 3K�H روزہ ر�9��q  آ��A,�< ر� آے �ہ��ہ ��ں ا# ]0�ہ وH 40Hے 

  . 1�r< .ہ�ں ہے -, ;�1�(' +�H Zے

 ر�99 �99�ں �99Aص آ�99 روزہ   اور t99F1 ��99گ ��99 �99ہ ا]!�99Nد رآ�99!ے ہ�99>ے ��99ہ    

رآ�!ے ہ�ں آہ ان ا��9م �9�ں روزہ رآ���9 ا�9?_ ہ9ے، ��9�F< �9�ں اس آ9; آ�9>;           

  . د��_ .ہ�ں �0!;

,�ف ا��K ہے آہ .`; آ��4 ,0; ا# ]0�ہ وH 40Hے '��9< وا�9ے �ہ���9ں �9�ں                   

روزہ رآ��99ے آ999ے  ) اور ر�99 99�1; '��99< وا�999ے �ہ���99ں �99�ں ��999�_ ہ99ے       ( 

  . اH!-`�ب آ; د��_ �0!; ہے

  : ر�Hل آ��4 ,0; ا# ]0�ہ و40H آ� ����ن ہے

  " '��< وا�ے �ہ���ں ��ں روزہ رآ�� �1; اور .ہ �1; رآ��" 

      �`*. Z�(' 5 ا�1 داود�H )٢٤٢٨(           ;.�9`9ہ ا��k[ ،ہ9ے v�F9\ Z�(9' 9ہ�5 ]�9� ،

  . ر'*ہ ا# ��FK; .ے \F�v ا�1 داود ��ں اHے \F��j vار د�� ہے

       K �1; ہ� +�-, Z�(' ہ� �fا اoں روزہ            �ہ��9ں �9��ہ '��< وا�9ے �ہ��1;  ��S �

رآ��ے آے اH!-`�ب �S د�i< آ�K; ہے، اور �� �w^9 اس �9S �9�1 ر�9 �9�ں                    

روزہ رآ�ے، اور وہ j�1; '��< وا�ے �ہ���ں ��ں �1; روزہ رآ�!�9 ہ�9K �9 اس     

�S آ�>; '�ج .ہ�ں، ��[5 ,�ف ر�9 آ�9 روزے آ9ے �9A 3K�9Hص آ�.�9 ,9-�+                     

  . .ہ�ں
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 ٦

K 51م اkHiا y�ں��آہ!ے ہ ;��FK #ہ ر'*ہ ا�*� :  

  اور �Aص آ� ر� آے روزے رآ��ے ��ں �Hرى ا'�د�F\ Z�v ہ�ں " 

01[ہ ��\�ع ہ�ں، اہ_ ]40 ان ��ں Hے آ�9S ;6 9�1; ا]!*�9د .ہ9�ں آK�9ے �9ہ وہ                

                     Z9��9م ا'�د[ 9ےH ں�9ہ ان �9]ں، 01�ہ9 ;K�9� ;9ن آ��ں 1�ں �� �?�>_ ��ہ. v�F\

  ..... ��\�ع آoب �S �}!*_ ہ�ں

)�Z ��9وى ہ9ے آ9ہ    '9  ��6) و|��ہ ��ں .`; آ��4 ,09; ا# ]0�9ہ و9H 409Hے            اور

ر�Hل آ��4 ,0; ا# ]0�ہ و40H .ے '��< وا�ے �ہ���ں آے روزے رآ��ے آ�9       

ر�9، ذوا�9FN)ہ، ذوا�-(9ہ، اور      : اور '��9< وا�9ے �ہ��9ے �9ہ ہ9�ں          : '[4 د�� ہ9ے   

  . �-�م

   99� 99 '��99< وا�99ے �ہ���99ں �99�ں ہ99�ں .99ہ آ99ہ �99Aص آ�99 ر�99H 99ہ��99 Kں�ا.!ہ99; . 

  �^!��ا 

   ). ٢٩٠ / ٢٥( �(*�ع ا�&!�وى ا�[`�ى : د�[��ں

  : اور اj 51�4 ر'*ہ ا# ��FK; آہ!ے ہ�ں

 "      ;99�1 ;99�!� E990F!� �99م آ99ے�j ں��99ں �99Kآ99ے روزے اور اس آ99; آ�399 را ر�99

  ا.!ہ; " ا'�د�Z 1��ن آ; ��K; ہ�ں وہ �Hرى آ; �Hرى آoب اور 1ہ!�ن ہ�ں

   ). ٩٦(  .*`� ا�*��ر ا�*��v ,&-ہ: ���Aذ از

 ;��FK #اور '��� ا51 '(� ر'*ہ ا " )F5 ا���`K "ں�ں �[�!ے ہ�� :  
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 ٧

��ہ ر� اور اس ��ں روزے رآ��ے اور .ہ ہ; اس آ9ے آ9F� ;69�5 دن �9�ں        " 

روزہ رآ��99ے، اور .999ہ ہ999; اس �999�ں آ6999; �^��99ص رات آj �999��999م آ�999.ے آ999;   

  ا.!ہ; " ��?�0< آے �!E0F آ�>; ,-�+ ')�Z وارد .ہ�ں �� 1�j_ '(< ہ

 : د�[��ں)F5 ا���`K )١١ .(   

  : اور H�E1�H ( ر'*ہ ا# ��FK; آہ!ے ہ�ں

 "               �9�Kں، ,�9ف ا�ے آ�>; ا�?_ .ہH ں���ہ� ;j�1 ں�آے روزے رآ��ے � ر�

           ہے آہ ��ہ ر� �1; '��< وا�ے �ہ���ں �9�ں ��9�_ ہ9ے، اور �9Aص آ�9 ر�9

 ہ9ے، اور اس   �ہ��9ہ �9�ں روزے آ9; �9?�0< �9�ں آ-9, ;<�9�(9' +�Z .ہ9�ں            ےآ

)' _1�j ہے وہ �K�� ��ن آ��ں �� آ�3 1�060ے �H>ں ہے�ا.!ہ; "  .ہ  

   ). ٣٨٣ / ١( �Nہ ا��6ۃ : د�[��ں

اور ��y ا591 ]��*9�5 ر'*9ہ ا# 9H ;��9FKے <�!9H�P ر�9 آ9ے روزے اور اس                      

��K ان آ� ��اب �K ��f ��< آ���در E0F!� م آے��j رات :  

 "      !H آ� روزہ رآ��� اور �>�P ر� آ; رات j��م آ�.� اور اس آ<�!H        ;9�P ر�

  " �^K�w آ�.� 1)]< ہے، اور ہ� f >[(1*�اہ; ہے

   ). ٤٤٠ / ٢٠( �(*�ع �!�وى ا51 ]��*�5 : د�[��ں

  . وا# ا]40 

  

 اkHiم �Hال و��اب
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